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Kommunstyrelsens mål 2013.
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Översyn av PA-funktionerna i Hälsingland.

13.

Överklagat ärende: Remiss: Tillstånd för
vindkraftpark i Jättendal.

14.

Ansökan om bidrag till Kustvägen etapp 1
Mellanfjärden – Lönnånger.

15.

Remiss: Förslag till ändringar i inkomstutjämningen
för kommuner och landsting.

16.

Ansökan om kommunstyrelsens utvecklingsmedel
del 1/2013.

17.

Ansökan om statligt stöd för fiberutbyggnad.

18.

Baracken på ön Gran.

19.

Kampanj mot nedskräpning och ovårdade tomter.

20.

Motion om kommunal städdag.

21.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Anders Broberg (C)

22.

Kompletteringsval av ersättare i kommunstyrelsens
budgetutskott.

23.

Redovisning av delegationsbeslut.

24.

Delgivningar.

25.

Information och övriga ärenden.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Monica Olsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Kajsa Gladh (M).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Bokslut 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomikontoret har sammanställt bokslut 2013 för kommunstyrelsens
verksamheter.

ÄRENDE 5
Investeringsbudget 2013 med tillägg från 2012.
Kommunchef Tommy Staaf har sammanställt 2013 års
investeringsbudget för kommunens samtliga verksamheter inklusive de
investeringar som ännu inte färdigställts under 2012.
2013 års investeringsutrymme är fastställt till 13 113 tkr. Från år 2012
finns 17 152 tkr kvar att föras över till 2013.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar sammanställningen av
investeringsprojekt.
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar godkänna informationen samt uppdra till
kommunchef Tommy Staaf att återkomma med förslag till
fördelning av 2013 års investeringsbudget (arbetsutskottets
protokoll § 7/2013).
2. Kommunchef Tommy Staafs sammanställning Investeringsbudget
2013.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunchefens förslag samt ett tillägg att
ombyggnad av lokaler för landstinget vid Hälsocentralen i Bergsjö
(Sörgården) till en beräknad kostnad av 8,3 mkr skall redovisas som ett
separat affärsdrivande projekt, som finansieras av hyror under
avtalstiden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkanden och finner dem
antagna.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja igångsättningstillstånd för redovisade investeringsprojekt
enligt sammanställningen.
2. Markerade projekt i sammanställningen kräver aktualisering som
särskilt ärende med bifogade hållbara investeringskalkyler inför
beslut i kommunstyrelsen.
3. Ombyggnaden av lokalerna för landstinget vid Hälsocentralen i
Bergsjö (Sörgården) till en beräknad kostnad av 8,3 mkr skall
redovisas som ett separat affärsdrivande projekt, som finansieras
av hyror under avtalstiden.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Överföra projektmedel 17 152 tkr som beviljats 2012 men ännu inte
avslutats till 2013 års investeringsbudget.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att fördela överförda
investeringsmedel på specifika projekt.
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ÄRENDE 6
Besök: Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg.
Mobilitetskontoret ska arbeta för att främja hållbara mötesalternativ och
för att minimera miljöpåverkan genom att medverka till att förändra
nuvarande mängd tjänsteresor samt sättet vi reser på.
Mobilitetskontoret besöker kommunstyrelsen och informerar om
verksamheten.

ÄRENDE 7
Besök: Leader Hälsingebygden.
Lars Norin, Leader Hälsingebygden besöker kommunstyrelsen och
informerar om verksamheten.

ÄRENDE 8
Rapport från Näringslivsenheten.
Arbetsutskottet har lämnat uppdrag till förvaltningen att lämna en
rapport till kommunstyrelsen om hur arbetet i den nya
näringslivsorganisationen fortlöper.

ÄRENDE 9
Information om kommunens slamhantering.
Renhållningschef Katarina Lindström informerar om det pågående
arbetet med eget omhändertagande av externslam inom Nordanstigs
kommun.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till renhållningsansvarig att
genomföra geoteknisk fältundersökning av nämnda utvalda lokaler.
Genomföra förhandlingar om byte eller förvärv av mark enligt
förslag i syfte att etablera slamlaguner. Starta och genomföra
tillståndsansökningsprocessen hos länsstyrelsen respektive
miljökontoret, förbehållet att den geotekniska undersökningen
bekräftar val av mark som lämplig. Godkänna att
renhållningsansvarig går vidare med alternativet avvattningsbil
(arbetsutskottets protokoll § 115/2012-08-23).
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FORTS. ÄRENDE 9
2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att börja
mijöprövningsprocessen (arbetsutskottets protokoll
§ 6/2013-01-17).

ÄRENDE 10
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2013.
Kommunstyrelsen ska varje år besluta om en internkontrollplan.
Förvaltningen har sammanställt ett förslag till internkontrollplan för
kommunstyrelsens verksamheter 2013. Förslaget innehåller tre
områden som bör följas upp; bilar och bensinkort,
leverantörsfakturor/attestrutiner samt användning av kommunens
mobiltelefoner.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslag till
internkontrollplan (Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2013-02-11).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till internkontrollplan 2013 för kommunstyrelsen med
följande tre områden:
•

Bilar och bensinkort

•

Leverantörsfakturor/attestrutiner

•

Användning av kommunens mobiltelefoner
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ÄRENDE 11
Kommunstyrelsens mål 2013.
Kommunstyrelsen har att besluta om mål för kommunstyrelsens
verksamheter för år 2013.
Fullmäktige har antagit följande mål för 2013:
1. Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
2. Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas
förbättras i kommunen.
3. Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
4. Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar ärendet
och lämnar förslag på mål för kommunstyrelsens verksamheter 2013.
Förslaget innebär att kommunstyrelsen fortsätter att arbeta utifrån 2012
års mål med vissa justeringar.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta följande som kommunstyrelsens mål 2013:
1. Under 2013 fortsätta att utveckla former för ungdomars delaktighet
och inflytande.
Uppföljning / utvärdering
Lupp 2013
2. Företagarna i kommunen ska i huvudsak vara nöjda med
kommunens service. Det genomsnittliga NKI-resultatet ska vara
lägst 66.
Uppföljning / utvärdering
Servicemätning ”insikt 2013”
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FORTS. ÄRENDE 11
3. Under 2013 ytterligare förstärka aktiviteter i de prioriterade
nationella folkhälsomålen 3 och 11. Dessa är att stödja barn och
ungdomars uppväxtvillkor respektive att verka i det förebyggande
arbetet med tobak, alkohol och andra droger.
4. NRI (Nöjd region index) resultatet i 2013 års
medborgarundersökningen avseende trygghet ska behållas.
Uppföljning / utvärdering
Lupp 2013
CAN undersökning
Medborgarenkät 2013
5. Under 2013 fortsätta att arbeta för att utveckla kvalitén i den
kommunala servicen.
6. Utifrån vision 2020 långsiktigt utveckla attraktionskraften i
Nordanstig.
Uppföljning / utvärdering
Medborgarenkät 2013
7. Kommunens personalpolitik ska vara tydlig, känd och väl förankrad
i en värdegrund som överensstämmer med verksamhetens mål.
Uppföljning / utvärdering
Medarbetarenkät 2013

ÄRENDE 12
Översyn av PA-funktionerna i Hälsingland.
Hälsingerådet har fattat ett principbeslut med direktiv för översyn av
funktionerna för personaladministrationen i länet. Syftet med översynen
är att kartlägga alla kommunernas nuvarande funktioner och utreda
vilka ansvarsområden som ska ingå i en gemensam PA-funktion i
Hälsingland.
PA = Personaladministration
HR = Human resources – mänskliga resurser
Kommunstyrelsen beslutade i § 233/2011 att ställa sig bakom
Hälsingerådets förslag att utreda gemensam personaladministration i
Hälsingland.
PwC har på Hälsingerådets uppdrag genomfört en översyn av PAfunktionerna för kommunerna i Hälsingland med uppdraget att föreslå
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FORTS. ÄRENDE 12
•

Vilka ansvarsområden/ processer som ska ingå i en gemensam
HR-funktion i Hälsingland.

•

Hur en gemensam HR-funktion för kommunerna i Hälsingland ska
byggas upp.

•

Hur samverkan ska organiseras för att uppnå bästa resultat.

•

Vilka gemensamma proceser, policys/riktlinjer, rutiner m.m. som
kan vara gemensamma för kommunerna.

•

Vilka för- och nackdelar det finns med att ha en gemensam
personalstrateg för samtliga hälsingekommuner.

•

Vilka perspektiv, uppdrag och roller som HR-funktionen ska ha, tex
administrativ expert, förändringsledare, strategisk resurs.

Hälsingerådet vill ha kommunernas inriktningsbeslut senast under mars
2013.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten (kommunstyrelsens
protokoll § 2/2013).
Personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Nordanstigs kommuns inriktning är att fortsätta arbetet för en
gemensam personaladministration i Hälsinglands kommuner.

ÄRENDE 13
Överklagat ärende. Remiss: Tillstånd för vindkraftpark i Jättendal.
Fullmäktige beslutade i § 103/2012-12-17 att yttra sig över
länsstyrelsens remiss över ansökan om tillstånd för Vindkraftpark i
Jättendal.
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FORTS. ÄRENDE 13
Fullmäktige lämnade följande yttrande:
Ansökan om vindkraftsanläggning på Månberget tillstyrks enligt
Nordex Andrahandsyrkande omfattande tre verk under
förutsättning att verk nr 3 placeras minst 1 200 meter från
permanentbostad. (i ansökan är verk nr 3 placerat 1 141 meter från
permanentbostad).
Därutöver tillstyrker Nordanstigs kommun att ytterligare ett
vindkraftverk får uppföras inom utpekat område för vindkraft i
kommunens tematiska tillägg för vindkraft. Det verk som avses är
verk nr 1 enligt Nordex förstahandsyrkande. Verk nr 1 får uppföras
under förutsättning att:
•

Ekvivalent ljudnivå från verksamheten får som riktvärde
utomhus vid bostadshus inte överstiga 35 dB(A).

•

Minsta avstånd till permanentboende begränsas till
1 200 meter.

Ärendet är överklagat. Kommunen har beviljats anstånd med
svarstiden har möjlighet att yttra sig senast 8 mars 2013.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om ärendets gång. Förslag till
yttrande kommer att utarbetas inför kommunstyrelsens sammanträde
7 mars 2013.
Beslutsunderlag
Utvecklingsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att utarbeta ett
förslag till yttrande samt om möjligt ansöka om anstånd med svarstiden
(utvecklingsutskottets protokoll § 4/2013).
Utvecklingsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till yttrande till
kommunstyrelsens sammanträde 7 mars 2013.
Utvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till yttrande till förvaltningsrätten.
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ÄRENDE 14
Ansökan om bidrag till Kustväg etapp 1 Mellanfjärden –
Lönnånger.
Kommunstyrelsen uppdrog 2011-03-31 till samhällsbyggnadskontoret
att genomföra en förprojektering och kostnadsberäkning av en
förlängning av kustvägen i första hand sträckan Mellanfjärden –
Lönnånger, föreslå finansiering av genomförandet samt göra en
förstudie av sträckan Lönnånger – Morängsviken – Stocka.
Första delen av uppdraget är nu genomförd.
Uppdraget har sin bakgrund i ett under många år diskuterat projekt, en
av samtliga kustkommuner i Gävleborgs län fastställd ”Strategi för
kustutveckling längs Jungfrukusten” inarbetad vägsträckning i
kommunens LIS-program.
Lönnånger-Mellanfjärdens samfällighetsförening under bildande
ansöker nu om 450 tkr i bidrag för att genomföra projektet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunen beviljar bidrag med
450 000 kr enligt ansökan. Övriga kostnader fördelas på berörda
sakägare enligt genomförd förrättning (Mats Widoff tjänsteutlåtande
2013-02-06).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall under förutsättning av beviljat stadsbidrag i
motsvarande omfattning samt att bidraget finansieras ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Utvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja Lönnånger-Mellanfjärdens samfällighetsförening bidrag med
450 tkr för att bygga väg mellan Lönnånger och Mellanfjärden enligt
uppdrag. Bidraget beviljas under förutsättning av att statsbidrag erhålls
med 60 % av den totala beräknade kostnaden. Om högre statsbidrag
beviljas minskas kommunens bidrag i motsvarande grad.
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ÄRENDE 15
Remiss: Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för
kommuner och landsting.
Finansdepartementet har utarbetat ett förslag till ändringar i
inkomstutjämningen för kommuner och landsting.
Syftet med förslagen är bl.a. att minska inkomstutjämningens
eventuella effekter på tillväxten genom att reducera marginaleffekterna
i utjämningen för de kommuner och landsting som betalar en
inkomstutjämningsavgift.
Eventuellt yttrande på remissen ska lämnas senast 22 mars 2013.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att gå igenom
remissmaterialet och utarbeta ett förslag till yttrande inför
kommunstyrelsens sammanträde 7 mars 2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att gå igenom remissmaterialet och utarbeta
ett förslag till yttrande inför kommunstyrelsens sammanträde 7 mars
2013.

ÄRENDE 16
Ansökan ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 1/2013.
Nordanstigs kommun har för år 2013 avsatt 1 700 tkr som
kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Medlen är riktade som stöd till
projekt för utveckling och tillväxt för föreningar, organisationer eller
liknande som bedriver verksamhet i Nordanstigs kommun.
Kommunens utvecklingsplan och planerade utvecklingsaktiviteter är
styrande underlag vid fördelning och stödet bör användas för
medfinansiering i olika EU- och investeringsprojekt.
Utlysning av medel sker vid två tillfällen per år med sista
ansökningsdag 1 januari respektive 1 augusti.
25 ansökningar från organisationer och föreningsverksamhet i
kommunen har inkommit till ansökningstillfället med sista
ansökningsdag 1 januari 2013.
Ansökningarna om projektstöd omfattar totalt 1 192 913 kr.
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FORTS. ÄRENDE 16
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen överlämnar underlaget till kommunstyrelsens
arbetsutskott för ställningstagande inför beslut i kommunstyrelsen
om beviljat stöd till projekt (Mona Franzén-Lundins tjänsteutlåtande
2013-01-09).
2. Arbetsutskottets protokoll § 4/2013.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 6/2013.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 31 januari 2013 att
Behandla följande ansökan vid kommunstyrelsens sammanträde
7 mars 2013:
Nordanstigs Föreningsråd

177 400 kronor

ÄRENDE 17
Ansökan om statligt stöd för fiberutbyggnad.
I syfte att fortsätta utbyggnaden av fibernätet i Nordanstigs kommun finns
nu möjlighet att söka nya projektmedel från Post- och telestyrelsen (PTS)
och Jordbruksverket. Förprojektering har därför genomförts för ett antal
områden, och utifrån dessa bör prioriteringar av eventuella projekt ske av
kommunen. Stödmedlen förutsätter 37,5 % kommunal medfinansiering.
Genom-förandetiden är 2013-2015.
De projekterade områdena är nio olika delområden i Gnarp inklusive
Frästa och Södra Röde, Rösta och Ronneberg i Harmånger, Forsa,
Hånnick samt Sörby och Östra Ilsbo.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret och bredbandsgruppen föreslår att
kommunstyrelsen beslutar om att ansökan inlämnas till Länsstyrelsen för
ovanstående områden (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2013-02-26).

ÄRENDE 18
Baracken på ön Gran.
Utvecklingsutskottet har tidigare beslutat uppdra till förvaltningen att
utarbeta ett förslag till arrendeavtal på 10 år gällande baracken med
uthus på ön Gran, den så kallade Själstugan.
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FORTS. ÄRENDE 18
Därefter har kommunstyrelsen beslutat att ett arrende skulle
annonseras ut på 10 år med krav att lägsta pris skulle vara
3 000 kronor/år, arrendetiden skulle börjar 2013 och en
verksamhetsbeskrivning skulle krävas in.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff informerar om ärendets fortgång
och föreslår att baracken hyrs ut till Nordanstigs Turism och att
kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut att annonsera ut ett arrende
på 10 år.
Beslutsunderlag
1. Utvecklingsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att utarbeta ett
förslag till arrendeavtal på 10 år gällande Själstugan med uthus på
ön Gran (Utvecklingsutskottets protokoll § 9/2012).
2. Utvecklingsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
annonsera ut arrendet av Själstugan på ön Gran med krav att lägsta
pris ska vara 3 000 kronor/år, arrendetiden börjar 2013 och en
verksamhetsbeskrivning ska krävas in (utvecklingsutskottets
protokoll § 16/2012).
3. Kommunstyrelsen beslutar annonsera ut ett arrende på 10 år av
Själstugan på ön Gran med krav att lägsta pris ska vara
3 000 kronor/år, arrendetiden börjar 2013 och en
verksamhetsbeskrivning ska krävas in (kommunstyrelsens protokoll
§ 83/2012).
Utvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Upphäva kommunstyrelsens beslut § 83/2012 med följande
lydelse: ”Annonsera ut ett arrende på 10 år av Själstugan på ön
Gran med krav att lägsta pris ska vara 3 000 kronor/år,
arrendetiden börjar 2013 och en verksamhetsbeskrivning ska
krävas in.”
2. Hyra ut baracken på ön Gran till Nordanstigs Turism t.o.m
2013-12-31.
3. Uppdra till förvaltningen att upprätta ett förslag till hyresavtal.
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ÄRENDE 19
Kampanj mot nedskräpning och ovårdade tomter.
Plan- och byggavdelningen har under senare tid, utöver inkomna
anmälningar om ovårdade tomter, fått påstötningar från både allmänhet
och politiker om det man anser vara en utbredd nedskräpning i vår
kommun. De föreslår att en uppstädningskampanj planeras att
genomföras under våren och sommaren 2013.
Byggnadsinspektör Stina Almberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Byggnadsnämnden beslutar att en uppstädningskampanj planeras
till våren och sommaren 2013 och att ärendet skickas vidare till
kommunstyrelsen för behandling (byggnadsnämndens protokoll
§ 83/2012).
2. Utvecklingsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att utarbeta
ett förslag till uppstädningskampanj med tillhörande
kostnadsberäkning (utvecklingsutskottets protokoll § 41/2012).
3. Förvaltningen föreslår att utvecklingsutskottet beslutar att
städkampanj planeras from maj tom augusti 2013 (Stina Almbergs
tjänsteutlåtande 2013-01-21).
Utvecklinsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppdra till förvaltningen att planera en städkampanj under
sommaren 2013 med start i samband med invigningen av nya
Homons återvinningscentral.
2. Anvisa 40 tkr för kampanjen ur kommunstyrelsens
förfogandemedel.

ÄRENDE 20
Motion om kommunal städdag.
Siv Bergström (KD) har lämnat en motion där hon föreslår att
fullmäktige inför en kommunal städdag en eller två gånger per år där
kommunen ser till att sopcontainrar och annat som kan behövas finns
lättillgängligt så att man kan städa bort allt ifrån vitvaror, skrotbilar och
övriga grovsopor, att kommunen bidrar med personal som ställer upp
och hjälper till där så behövs samt för att uppmuntra ideella
organisationer att hjälpa äldre eller funktionshindrade med städningen
runt deras hem, utlysa en tävling där alla deltagande ideella
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FORTS. ÄRENDE 20
organisationer har chansen att vinna ett utlottat pris om t.ex.
5 000 kronor.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 59/2010).
2. Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att
kommunstyrelsens planerade Kampanj mot nedskräpning och
ovårdade tomter, stämmer väl överens med motionens intentioner
och att motionen därmed anses beviljad (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2013-02-20).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsens planerade Kampanj mot nedskräpning och
ovårdade tomter, stämmer väl överens med motionens intentioner.
2. Motionen kan därmed anses beviljad.

ÄRENDE 21
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Anders Broberg (C) avsäger sina uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott och
utvecklingsutskott.
Kommunstyrelsen har att godkänna Anders Brobergs avsägelse och
välja ny ersättare i vardera kommunstyrelsens arbetsutskott,
personalutskott och utvecklingsutskott för återstoden av
mandatperioden 2011-2014.
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ÄRENDE 22
Kompletteringsval av ersättare i kommunstyrelsens
budgetutskott.
Kommunstyrelsen beslutade i § 10/2013 att välja ersättaren Sven-Erik
Sjölund (S) som ny ledamot i kommunstyrelsens budgetutskott.
Kommunstyrelsen har att välja ny ersättare efter Sven-Erik Sjölund för
återstoden av mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 23
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Handläggare Eva-Lena Berglin
Bostadsanpassningsärenden januari 2013.
Nya tillsvidareanställda per februari 2013.
Kommunstyrelsens personalutskott §§ 1-8/2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 16-25/2013.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott §§ 1-15/2013.
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

ÄRENDE 24
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
13:06 Budgetförutsättningar för åren 2013-2016.
Protokoll:
Överförmyndarnämnden Mitt.
Hälsingerådet 2013-01-16.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2013-01-24.
Region Gävleborg: 2013-01-25.
Nordanstig Vatten AB: 2012-11-28.
Nordanstigs Bostäder AB: 2012-12-10.
Nordanstigs Näringslivsråd: 2012-12-13.
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FORTS. ÄRENDE 24
Övrigt:
Sveriges kommuner och landsting: Ny verksamhetsplan för SKL.
Lennart Hardell: EU-rapport. Lönsamt att agera tidigt på miljölarm.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 25
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.

